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ISZ AMERIKOS
Vargas priežaste žudinstos.
Chicago, — Mare Redzik gy

venanti South daliję miesto, su 
pagialba gazo, nužudė trejetą 
vaiku ir pati save. Nelaimin
ga motere pastūmėjo prie to 
baisaus darbo — vargas, 
sios vyras randasi

Isz pradžių vargsze rū
pinosi kaip galėdami iszsimai- 
tyti savo szeiinynelia, bet kada 
apsirgo ir iždave paskutini do
leri ir negalėdama 
raudos ir priek tam
nutari* padaryti sau ir vaikams 
gnhi.
linezius ant grindų.

Dievas juos nubaudė
Minneapolis, Minu. — Vyras 

..... F___ 22 am-
palikes savo tikra mote-

Jo- 
beproeziu

PASIRENGIĄS GIALBETI
ANGLEKASIU GYVASTĮ,

■< f

v -

namo.

užinoketi 
apsirgo.

Palicije rado visus gu-

Vincentas Foru 32 metu 
žinus, 
ria ir dvi dukreles, pabėgo nog 
ju su 19 metu mergina Emmr 
Bogard, kurie abudu pasiutisz 
kai insimylejo in vienas kita 
Bėgant, paregėjo prisiartinant 
automobiliu, manydami, kai’ 
tai paskui juosius palicije ve- 
jesi, matydami, kad nepabėgs 
susiglebavia mėtėsi in 
Mill ir abudu prigėrė, 
atrasta ir palaidota.

Perkūnas paženklino žmogų 
su kryžium.

Woodburv, Ohio. — Richard 
Gellbert ’iniVe* Tl'...„TJ 
pataikintas per perkūną. 
<la jin nugabeno 
daktarai nemažai 
kada paregėjo ant jojo peczir 
kryžių apie pusantros pėdos il
gio.

. »
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ISZ VISU SZALIU

upia 
Kimiu

szturmo liko;- 
Ka

in ligonbuti 
nusistebeje

Kadi 
tvirtinę

Kada daugiau prisižiū
ri nėjo. jog tai buvo isztlegintaF 
per trenksmą perkūno. 
Gellbert atsikvotejo 
daktarams buk niekados ne tu
rejo nieko ant savo pecziu, bet 

trenke in jin 
pajuto skaudejima ant peczir 
ir nog tojo laiko nieko neatsi
mena.

Nelabas ir skupus vyras.
Hawkinsville, Vt. — Negalė

dama ilginus iszgyventi su vy
ru Mrs. Virginia Thomas inne- 
sze skunda prieszais savo vyra 
už tai, kad badum marino save 

Tasai skupuolib 
daugiau

kada perkūnas

C

Pasaiszeimyna.
nedavinėjo moteriai 
kaip doleri ant sanvaites, isz te 
dolerio motere maitino savo vy 

ir pati save c 
O kad

ra, dvi dukreles 
ir aprengt szeimyna. 
ne norėjo klausyti savo paezios 
idant duotu daugiau ant 
laikymo, nutarė nog jojo atsi
kratyt.
Geras ir isztikimas szuniukas.

Richmond, Del. — Nog keliu 
dienu gyventojai czionaitinio 
miestelio jioszkojo tūlo farme- 
rio Dovido Sullivan, kuris din
go ir niekas nežinojo kur jisai 
pasidėjo. Jis tuom kart gy
veno girrioje kaipo pustolnin- 
kas, likos atrastas per jieszko- 
tojus negyvas.
do jojo mylima szuniuka kuris 
nesitraukė nog savo pono. Szu- 
nytis alko per tris dienas, bet 
nog lavono neatsitraukė pakol 
jin žmones nesurado.

Numirė isz džiaugsmo.
Poughkeepsie, N. Y. — Nel

son Viar, kuris dirbo sunkei 
fabrike, per daugeli metu, da- 
žinojo ana diena buk jojo dede

uz-
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1). J. Pokeris isz Pittsburgo,

Lietuvei su Lenkais nesutiko 
apie rubežiu, todėl musziai 

prasidėjo isz naujo.
i

Washington.— Musziai terp 
[Lietuviu ir Lenku prasidėjo isz 
naujo, po pertraukimui taikos 
posedžo Kalvarijoj, pagal da- 
noszimus isz Warszavo in ezio
nais. s

Telegramas skelbia,»buk Len 
kai nesutiko ant Lietuviu pa
reikalavimo,' idant prasiszalin- 
tu adgal, kas duotu 
kams geras
Lenkai nesutiko.

Dabar Lenkai pradėjo isz 
naujo užklupimus artimoje 
Grodniaus, ant žieminio franto 
ir jau užėmė 33 mylės kariszko

Daug vaisko trauko

Franci j e padovanos 1000

Redikalai iszžude 5,000 
gyventoju.

Tokio. — Penki tukstanezei 
žmonių likos iszžudinta

SU ARIELKA VISUR BEDA. Geras fabrikantas ir pasileidęs 
darbininkas.

'■ HUI

laiko
franku už kožna kudyki. Suky]bnu Nikolajowske, pagal

anglekasiu 
r - »

gelbėjimožadas
>juro, invėde nauja maska, ant 
jelbejimo gyvaseziu 
;iu kurie v ra
‘ksplioziju kasi k losią, 
camanda, tukstanezei angleka- 
uu likos iszmokyti kaip naudo- 
i taji aparta laike nelaimiu.
Norėjo savo kūdiki suvalgyt 

isz meiles.
Pendleton, Miss. — Ana die- 

la likos aresztavota 
luth Irving už baudimu suval-

Kada ja- 
motere buvo 

o palicije pripažino kad 
notef’e savo kūdiki 
nylejo kad buvo 
jin visa suvalgyt.

Nelaimingas kūdikis, da ne- 
urintis meto senumo, turi ap
ariau žt a visa yeida ir kūneli, 
vudikis vra skaudžei sužeistas 
ir randasi ligonbutije o motina 
ikos uždaryta kalėjime. Gal 
>ut motere ne turi sveiko pro

to.
Kirmėlė inkando in ranka; 

perpjovė ir ižgielbejo 
gyvas te.

Treverton

angleka- 
užgriuvia laike 

Po jojo

iįmo savo kūdikio, 
a aresztavojo, 
prta,

v

m

nigerka

teip labai 
pasirengus

Pa. — In kast as 
n ranka per didelia, kirmelia 
\V i 11 ianias I<jo rd ham

bolszevi-
pozicijes ant ko

užklupimus

Paryžius. — Isz priežasties 
mažai gymusiu kpdykiu, fran- 
cuziszka .valdžia apgarsino lai- 
k ra szcz iuosia, 
kožnai motinai tūkstanti fran
ku katra pagimdys kudyki tu
rinti jau tris.
kožno 200 gyventoju atsibuvi- 
neja penkios vinezevones.

j i

Daugiau žiurkių kaip 
gyventoju.

London.— Milijonai žiurkių 
apvaldė miestą Monmouth, 
Anglijoj, kuriu miestiszka val
džių negali isznaikyt. Ana die
na,

buk padovanos

Sziadien ant

daneszima M. Metvievo, 
siszko rasžtininko, 
diena pribuvo in ezionais. Keli 
tukstanezei gyventoju likos isz 
varyti in pustvnes kur mirszta 
isz bado ir visokiu ligų.

Mergaite mirė kamine.
Septyni u metu

dukrele Juozo Cassiano, 
(ingo Italo, dingo keliolika die
nu adgalios ir negalėjo josios 
surasti geriausi detektivai ir 
buvo tosios nuomones, jog
koki vaikvagis pavogė jiaja už 
piningus. Bet kada ana diena 
kaminszluotis czvstino kamina 
užtiko ten mergaite 
kaip rodos isz bado.
kaip matyt, bevaikszcziodama 
po lekszt namu stogą,

London. —

rū
ko ris ana

tur-

szla- 
gerimus bravorai neda

lai žmones patis pasidaro.

Suvienytuose Valstijose buk 
investn kaip sako sausuma, 
jokiu budu neisznaikina 
puma,

Lietuvoje kaip laikraszcziai 
pranesza, žmones patis iszsi- 
mislino net ir arielka namine 
daryt, norint valdžia ta uždrau 

Apie tai laikrasztyj 
” randame 
Feljėtaneli

skamba — 
voro, dar bravoras ir vol bra
voras.... Visi kampai pa

x’” ra sodžiai 
gyventojai turi po 

jiem padary-

džia. 
tavoj 
ga

gal

“Lie- 
gana juokin

kų rs sziaip 
Bravoras ant bra-

lauko.
isz visu szaliu ant nauju pozi
cijų, baisus musziai prasidėjo 
ant linijos ejnanczios terp Svis 
loczu ir Vilkaviszkio.

Paryžius. — Pagal aplaiky- 
tus telegramos ezionais, tai lie- 
tuviszki kareiviai, 
dure su lenkais, vieni kitus pa- 

Lenkai
aptinki-

kurie susi-

Lyg sziam

sveikino prietelingai. 
plakp. bolszevikus isz 
nes Bialostoko.

Paryžius. — Vilniuje prasi
platino kolera.
raszymui įnirę apie du szimtai 
žmonių o keli szimtai serga.

Warszawa. — Bolszevikai li
kos ižguitais isz aplinkines 
Pinsko ,skersai upes Dniestro.

Pats Trockis pribuvo in Ly
da idant apimti vadovysta ant 
kareiviu.
LIETUVIU — LENKU

TARYBOS KALVARIJOJ.
Lietuvos Atstovybe Ameri

koje Rugsėjo 20 diena gavusi 
yra tokia kablegrama isz Kau
no, pasiusta Rugsėjo 19-ta die
na: Aplink telegrama N-16.

Rugsėjo 16 diena prasidėju
siose Kalvarijoj derybose da
lyvavo isz Lietuvos puses Ba
lutis, Czarneckis ir Generolas 
Katchc, isz Lenku puses pulki
ninkas Mackeviczius ir Luka- 
szeviezius.
lenkai iszdcste savo priekaisz- 
tus del neutraliteto laužymo, 
delei nesustabdymo ginklu pa
skirtu laiku ir kitus, bet nepa
rėmė ju vienu faktu. Lenkai pa 
reikalavo pasitraukti szlapus 
Focho demarkacijos linijos, 
nustatytos 1919 m. Liepos 18 
diena ir tuo budu paliuosuoti 
lenkam 1919 m. Gruodžio 8 
diena pripąžintaš žemes stop. 
Lietuviai atmete priekaisztus

sau gy- pasiūlė frunto paliaubas laiky
ti dabartinėse vietose ejti svars 
tyti laikinosios linijos sutarti
nai, taisant neatsakanezia, Lie 
tuvos interesams nuo , Gruo
džio 8-tos dienos linija. Lenkai r* ,
teeziau pastate ultimatumą ly- 

y gi antros valandos Rugsėjo 
18-tos dienos atsitraukti 
Gruodžio asztuptos linijos ir 
grėsė karu.
ma taikos sutiko, bot .jai lenkai 
ir-gl atsitraukus ir paliks lai
kina Seinus, Punsk, neutralei 
žinoj. Elta”
Lietuviu Informacijų Bjuras.

Pirmame posėdy

apie id i nėjo 
žiurkių 

Daug

kada žmonis 
bažnyczia, tukstanezei 
užklupo ant ojnanczin. 
moterių apalpo isz baimes. No
rints panaudojo visokius bu
dus ant juju isznaikinimo, bet 
visi budai yra niekai ir žiurkes 
toliaus dauginasi visosia kam
puosiu miesto.

Tokio.—

30,680 drebejimu žemes in 21 
metus Japonijoj.

In laika 21 motu 
Japonijoj atsibuvo 30,680 dre
bejimu žemes. Ne buvo tai ma
ži drebėjimai, bet toki, ka gali
ma buvo jausti.
pono atsibuvo konia keturi dre
bėjimai ant dienos. Per ta j i lai
ka drebėjimai padaro bledeš 
ant milijonu doleriu o 17,560 
žmonių žuvo.

Paežiam Ni-

Visi 
smirde degtine, 
kur visi 
bravorėli 
si ?

turi

mirusia 
Mergaite

9

milicija krėsti, 
primėtyti bosu,bosu

_______ , M t ♦
Deszimts metu adgal tūlas 

fabrikantas priėmė in 
darbininką, kuris prie visko 
buvo tinkamas. Bet in trumpa 
laika pasirodė, jog tasai žmo
gus turėjo bjauru papratimu 
girtavimo, nog kurio jokiu bu
du negalėjo at prast, jog fabri
kantas buvo priverstas jin pra- 
szalinti nog darbo.

Po tam net suprato ir priža
dėjo ponui, jog daugiau jau ne 
lankys karezema, idant jin tik
tai adgal priimtu in darba. Fa
brikantas užsimislinias priėmė 
adgalios girtuokli, bet po taja 
iszlyga, jog turės dirbt už ma
žesne alga ne kaip aplaikydavo 

Darbininkas tiko
ant to, ir vela ėjo viskas gerai, 
bet ne ilgai. Po keliu mene
siu, kada jin užpraszydavo ant 
kokiu kriksztynu ar baliuko, 
tai retai kada sugryždavo na
mon trezvas, o in darba neatei
davo ant laik. Ant galo nega
lėjo ilgiau dalaikyti fabrikan
tas, paszauke jin in savo kan- 
celerije ir teip in jin prakalbė
jo:

priesz tai.

darba

Iu
I

H, i
tIh m
1

■

i s 
■11■ JI
Ij'!ls
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inpnlt in kamina ir ten 
m iri.

turėjo 
rado

PRIGAUDINEJIMAS.

Kares Departamentas ka tik 
sužinojo apie ypatingai bjauru 
prigaudinejima kaslink perga- 

kareiviu isz

Daug kas

9

Miklus musu

amerikieczio 
nebuvo pra

paimt

■J
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W
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ir ka
Nieko!

Atvažiuoja
Pilni daržai
bravoru inrankiu.

— Tamistos bravoras?
— Ne.
— Keno ?
— Ar asz žinau

isz kerszto gali inmost i in ma
no darža....

Ir kaip prie jo prisikabinsi 
ka padarysi ? 
žmones.

Atvažiuoja milicija 
bravoru.

Brogos bosas, Bose sėdi nuo
ga moteriszke — visai nuoga, 
i — Ko ežia sėdi ?

— Gydausi.
" — Kaip gydkthsi kad ežia 
broga.

— Nežinau... Man ponuliai 
daktaras lepo brogojo gydytis 
nuo reumatizmo
po tris valandas sėdžiu. Dabar 
daug geriau....

v Ir ka padarysi? Nieko!
Jeigu namie brovorui pavo

jus gresia, — iszsikela in misz- 
kus, in rugius, ir ramiai degti
ne varvina.

šeimines

— Kaip matau ,mano ken
tėjimas o tavo prižadėjimas 
ant niek nuėjo: nepaliauni gir
tavęs teip kaip ir priesz tai. 
Paimk ezionais bankine knygu
te, kuri priedayet ku
rioje rasi užrašyta kiek sude- 

taves nog tavo ati-

■ ■

fl

■•d

benimo mirusiu 
Europos.

Vieno žuvusio 
laidotu ves. vieta
neszta Kepu užraszymo bjuro 
aficcieriui i iv todėl kapas nie
kuomet nebuvo rastas. Priežas
tis to buvo ar sunaikinimas kū
no kaipo pasekmes kokios eks- 
pliozijos, ar neiszpildymas pa
reigu — ncsziojant savo identi
fikavimo ženklelius.

Per ilga laika motina to ka
reivio mėginę rasti kokiu nors « z* • • * 4 J • -« •

Kas diena tai ir eiki sau su

Kurdai degina mo teres ir 
vaikus.

Paryžius. — -Isz Konstanti- 
nopoliaus pranesza apie sker
dynių 400 Armėnu per Kurdus 
Anatoliuje. Kurdai pirmiause 
iszszaude visus vyrus, po tam 
uždare visas moterias ir vaikus 
in bažnyczias bjauroi su juoms 
pasielgė ir ant galo sudegino 
visus drauge su bažnyczioms.
Nepaprastas ir juokingas 
budaą atėmimo sau gyvasezio.
Erlangen, Vokietija.— Da 

gal niekas negirdėjo apie szito- 
ki būda atėmimo sau gyvasties 
kurios privalo visos tos Mergi
nos iszbandyt kurios geidže 
numirt, kaip ton padare viena 
tarnaite. Mergina sunlusze du 
brangius vazonikus ir bijoda
ma bausmes, nutarė atimti sau 
gyvastį, tokiu budu, kokio da 
gal niekas ne buvo lyg sziam 
laikui panaudojus. Toji kvai
liuke užpylė daug parako ant 
krėslo, atsisėdo ir uždege. Drū
tis eksplozijos iszmete mergina 
in palubes, apsvilino gerai sė
dynių, bet neužmusze.
minga mergina nors ana diena 
jau apleido ligonbutia, bet da 
negali sėdėti ant krėslo. Gerai.
Užvydus moteriszke apdegino 

22 y patas.
Paryžius. — Nelaimingas 

tas, kuris turi užvydtis mote
rių, kaip tai datyre 
gas M. Juneratt.
inojus in restauracijo, pamate 
savo vyra sodinti prie stalo ge-

*h' ■■■(
*• 'į}

i

1

■^Į

— puolė'
informacijų apie ji. Viena die
na atėjo in motinos namus vy
ras, kuris sakes tarnavo Fran- 
cuzjoje ir dabar narys Paszali- 
niu Karu Veteranu ir jog jis 
gali surasti sūnaus kapa. Moti
na tikėdama jo žodžius, insake 
jam surasti kapa, duodama 
jam piningu, kurios reikalavo 
del atmokojimo leszu in Was- 
hingtona, kur reikėjo peržiū
rėti rekordus. Kiek laiko no 
tam, apgavikas atėjo vėl pi^s 
motina ir pasako jai, jog jau 
viskas sutvarkyta ir sūnaus ku 
nas bus pergabentas in Ameri
ka.

Bet* brolis mirusio kareivio 
pats nutarė važiuoti in 
hingtona. Ten sužinojo, jog ne 
buvo klausinėtojo apart saves. 
Jam pasakė jog valdžia vede 
isztyrinejima surasti kuna bet 
bė'1 pasekmių.

Pragaiszo biednos motinos 
piningai.

Ir “šeimines” — teip vadi
nama paskutinio leidimo degti
ne — negali konkuruoti su na
mine.

Tai-gi isz szitokiu Feljetonė
liu galima 
szypsot.

■ik

jau del 
traukto mokesezio kas menesis, 
paymkie 
Diev!

Dabar atsidarė girtuokliaus 
akys; ;“Tai pinigus sudedavai 
in banka del manes?”
ant keliu szaukdamas:

ponas taja 
knygute, jeigu fle del manes, 
tai del mano 
ežios. Susimilk 
norints užsitarnavau ant tavo 
mielaszirdystes kurie panieki
nau jau kelis kartus, ne atimi
nėk man duonos, 
saugosiuosiu kaip ugnies.

Ir isztikruju szita karta da- 
laike duota žodi ir isz nuolati
nio . girtuoklio pasiliko žmo
gum blaivu 
mylCmu tėvu savo szoimyneles.

Duok Dieve idant ir kiti gir-- 
tuoklei eitu jojo keliu ir pa
mestu girtavimu.

Pasilaikyk
manes 

vaikeliu ir pa- 
ant juju, o

'I
■3o arielkosprisižiūrint nusi-

*

O ka, bene czion dar Ameri
koje ne teip?
kad Philadelphijoje sako — 
kožnoje stuboje moka pasida
ryt alų bei degtine.

Man buvojant vienoje vieto- 
je, teko gert naminio alaus, 

geresnis

Kai kur kaip '"'ii

*. H Ii
: ^,.1jog ant pavydalo ir

9 

idant iž- 
;ielbet savo gyvastia per užsi- 
rucinima, 
izmota kūno in kuri 
•am inkando ir tokiu budu isz- 
ugelbejo nog smert.

sake Fordhamui, 
vienatinis būdas 

ir per tai iszgialbejo 
rasti.
Paniekino motinos meile ir ne 

nori su jaja gyventi./
New York. — Szesziolikos 

metu senumo Juzefina Immor- 
dina, czionaitiniam sude, prie 
visu paniekino motiniszka mei
le’ir pasakė, jog geriau gyventi 

ne kaip su

Daktarais 
jog tai buvo

-

iszpjove dideli 
kirmėlė

Was- kursai yra tikrai geresnis už 
alų kuriuomi traktyruoja mus 
galiūnuose.

Ta. viską.gudriai patrikuot 
nusimano daugiause žemaite- 
liai. — S. K.

♦ - ♦

SAUMYLIS.

m savo diedienik 
savo motina.

Szeszi metai adgal motina 
būdama naszle, atydave savo 
broliui mergaite ant iszaugimi- 
mo, nes ne turėjo isz ko maity- 
tis. Bet po keliolikos metu, 
dasidirbdama 40,000 doleriu 
ant siuvimo, pareikalavo duk- 

adgal per teismą. Po 
teismui, 
paėmė in glebi ir karsztai ,bu- 

mire Kaliforriijoi palikdamas cziavo ir melde idant dukrele 
sugryžtu pas jaja, 
atstume lengvai nog saves mo
tina ir nuėjo prie savo dėdės.

O gal tame buvo gera prie
žastis, jog duktė ne nori su- 
gryžti pas motina, 
yra gana turtinga sziadien ir 
np€* 1^4" 11 1C1 1<1 n r/ 1 o 11z t tririnlrin

Prie jo atra-

relių

jam penkesdeszimts tukstan- 
cziu doleriu i 
liūs. Žmogelis
grama apreiszkj^nti jojo gilin
ki puolė negyvas,
ežia ir asztuonis vaikus, kurie 

„isz tojo turto ir

ir du automobi- 
i aplaikes tele-

Paliko pa-

pasinaudos
fialr anrl/kvannfi

nuo
'l?

ygi,

LietUva noreda-

c

teismą.
pribėgo prie Juzės,

bet duktė

nori1 
norints toji

i d m ii m

Norintieji informacijų kas- 
Nelai m^rus^u .kareiviu Europo-

je tegul susinesza su Quarter
master General, U. S .Army, 

Visuomet
General, U. S .Army 

Washington, D, C.
greitai ir teisingai informuoja, y
Nora reikalo mokėti pinigu už 
pagelba ar kapo prižiūrėjimo 
ar kūno pargabenimui.

, APIE MOTERES.

Motere ir cigaras tai ly- 
noggus papratimas, 

tankei nusisvilini usus.
Veidelis ir rankeles gra^
nebus žmogui jokios nau-

»X‘

abieju

nelaimin-
\Jojo pati

Negerai padare.
Pati in savo vyra: — Klau- 

siki tu žmogeli, juk tu nuo mu
su vinezevones da ne buvai ne 
viena karta bažnyczioje?

Vyras: — O kad asz butau ir 
tada bažnyczioje ne buvęs!..?..,.

riant kava su kelioms . mergi
noms. Užvydus motere isztrau- 
ko bonkutia. su vitroolum, ap-
laistė visus sėdinezius prie to

Restauracijoj.
Tarnas: — Ar da galiu 

atnesztįi prie bifszteikjo?
Sveczias: — O teip, gali at

_   A _ 1? - -

ka

A! K_

J

•1,1

■. ;*iRm. ij
w
'fl

ill■j

•i|
’"*1
M'SI1.! Ml

Senoveje saumyli vadino isz 
lenkiszko pakvola. Žmogų sau
myli gali pažint tuermi, kad ji
sai daug visada kalba apie sa
vo genis darbus, o bloguosius 
arba užtyli, ar visai neiszkelia. 
Saumylis tankiai meluoja savo 
garbiai saumylis greitai kita 
žmogų pažemina. Saumylis sy
kiu ir užvyduolis.

Su saumyliais
kuose tankiai susiduriame mu
su laikrasztije, kad bent raszte- 
li svetima pcrsiraszo, ir pažy
mi kad parasze Kupstas 
Luksztas ir t. t.

Saumylis visada greitai per
kirst kitam bent kalba.

y •___

dos.
O

in zerkola žiuri, tada vyras isz 
paezios gero neturi.

Darbszi motere . nhmie

; žios

Katra tankei prausėsi ir sziuose lai- H

Iszmintinga tarnaite.
Pone: — Katriuk! Eiki dasi- 

žinoti, ar pone daktariene svei
kesne? O jeigu bus numirus, 
tai paklausi, kada bus szerme- 
nys.

Tarnaite sugryžus kalba:
•— Pone daktariene svoi-

jo stalo ir kitas ypatas, kurios kesne, o diena del szermonu
sėdėjo artimoje, apdegindama 
baisai net 22 y patas. Vyrui 
apdegino teip akis, jog nelai- 
yningas pasiliks neregiu. .

Vyras visai nebuvo kaltas, 
nes atsisėdo prie tojo stalo, nes 
kitur ne buvo vietos, o mergi
nos visai nepažinojo ir nekal
bėjo su joms. A_____ A - iX -

v •

I •

da ne paskirta,
Vyrui

Užvydus boba
• 1 • 14 •

Sude.
Jau buvai karta 

J
Saugok Dieve!
O ar ne sėdėjoj Pottsvil- 

les kalejimeiper 3 metus?
— E, tai tik mane teip už- <• • • “

tas?
koro-

f

*

ar skarbaš del tave.
Skūra kaip iszdirbta, tai

1

» «x<

minksztesne ir jeigu bobai kai
li kaip kada Uždirbsi tai bus 
szvelnesne.

No glostyk per daug bo-

ar

- | 

1 vjI

Didi žmones nerangesni 
mažiukus, jie tankiai irba, ba prię pirmos progos nu-

■ •

kus prižiūri, toji 
sęnatves gerai turi.

• * Gera motina 
poteriu mokina, nog piktu pa
linkėjimu kūdiki gina.

augins ir poteriu ne
Kunigas turi sunkenvbiu trana dirbdama*, nadnnia įproUni

pe.<z tau kuodą.
Katra motere, 

motina
gerai val

ant

vaikelius

Kunigas kitu vaikus ne

tas letėi ir

zmo- 
kožno

uz 
tingi- 

nesui, bet už mažiukus drutes- 
ni.

Kas lėtai kalba, 
dirba.

Pikczuirna kiekvienas 
gus, tankiai serga, ant 
supykimo patsai save susirgdi- 
na ant tiek, kad del piktumo 

mokins, dreba. Pi keži urna žmogus
<m_

!X

■į

!> j



J

t

H'

I

> SAULEKAS GIRDĖT
Amerikas ne tik ne nori pri

gulei prie 
idant nesikiszt

oTautu Lygos 
prie svetimu 

veikalu ir laike kares būti in- 
kivinkliotas in kare, bot ir del 
to, kad užlaikymas tosios Ly
gos kasztuoje nemažai kaip tai 
franonziszkas laikrasztis (Vi 

apskaitė.
sekretorius 

aplaiko metines 
du vice sek ro

se k ret ori us 
sekretoriaus

munszaineriu,“munszaineriu,” saliuninkaį 
daro puiku biznį, o kaip kur 
net daugiau nauju saliunu ku
riasi.

Federaliai virszininkai, 
prižiūrėti,

ku
ka d

f

SKAITYKITE IR PASINAUDOKITE ISZ PROGOS.
——————

riem pavesta
instatymas apie blaivybe bu- 

prisipa- 
žinsta, kad jie neturi nei žmo-
tu pildomas, atvyrai

niu, nei pinigu 
invvkdvti.

Degtine placziai 
kontrabandos keliu
mulos, Meksikos ir per

Per viena tik Detroitą at

ta instot vnm

gabenama 
isz Ka- 

Flori-
de Paris“

Generaliszkas 
Pautu Lygos 
algos $50,000; 
toriai po $10,000; 
vyriausio sekretoriaus po 
$25,000; Direktoriai (apie tu
zinas) nog 10 lyg 12 tukstan- apie 500 doleriu, 
ežiu doleriu ant meto; sanaroi trabanda varoma ir per Seattle 
nog 3 lyg 6 tukst’ancziu; kny-IKad ta kontrabanda sustabdy- 

Direktorius dar
biu r o 

sąnaris

r

gins $5,000;
biuinkiszko 
vyriausias
tiszko korpuso $9,(M)0;
tojas sovietizmo $6,000; mok 

direktorius

$30,000; 
diploma- 
; tiryne- 

8- 
liszkas direktorius $5,000; 
priek tam daugelis rasztįnin
ku, sekretorku ir kitu 
ninku kuriems reikes 
keti milijonus doleriu algoms.

virszi- 
iszmo-

Sztai kaip bolszevikai pasi- 
elginejo Lenkijoj, kada ant ju
ju szalies atsikreipė giliukis. 
Su nelaisvei^ pasielgi nėjo ne- 
iszpasakytinai, jog net kraujes 
stingsta gyslosia skaitant apie 
tokius 
mus.
kiszkus kareivius in nelaisvia, 
nukirsdavo jiems kojas ir ran
kas, pasilikusi da gyva stuob
rį, užmesdavo 
laisto benzinu ir
Galite dasiprasti kokias kau
kes tiejei nelaimingi kentėjo. 
Moteres ir mergaites iszbjau- 
rindavo kanuobjauriausia. nu- 
kirsdami dales kūno inkalda- 
mi asztrus szmotus medžiu in 
žaidulius.

Yra tai

barbariszkus pasielgi- 
Bolszevikai paemia Jon

an t laužo, ap- 
uždegdavo.

bjauresnis pasielgi
mas, ne kaip už rymiszku cie
sorių kurie kankino krikszczio- 
nis. Bet sziadien toji barba- 
riszka laukine gauja likos at- 
muszta pasekmingai nog Len
kijos rubežiaus.

New Yorkas priskaito žydu 
esą pusantro milijono ežia ap
gyventa. Tai-gi puse žydu yra 
tik New Yorke o kita puse isz- 
siklaiscziusi po visas valstijas 
tai ir žydai gali kada savintis 
New Yorka nei kita Jeruzaliu 
kaip dabar lenkai nenustoja 
sapalioja kad Vilnius priguli 
jiems, nes dauguma apgyventa 
ten lenku.

Susivienyjimas Lietuviu 
Amerikoje kaip nupirks Ko- 
lionija su Prieglaudos Namu, 
bus tuomet pirmoje eileje lie
tuviu organizacija, nes to ne
turi net ir lenkai; jie tiktai da 
toki narna turi led užmanė in- 
kurt pre Augsztosnes Moks
lines.

ant Centr.

Panedelyj t. y. 29 Rugpjut. 
suvažiavo in New Yorka S. L. 
A. rasztinen Kamisija isztyri- 
niui C. kandidato 
Sekr. isztyrimui.

Del tam tikro teisybes pri- 
atsiustas isz 

Chicago kuopos kur Dundulis 
priguli knygos, ir tas knygas 
su Centro knygomis Kamisija 
nuodugniai perkratinejusi ra
do, kad kandidatas ant Centr. 
sekretoriaus p. Dundulis buvo 
suspenduotas teisingai ir da
bar prie szin rinJcimu

rodymo buvo

bar prie azin rinkimu S. L. A. 
Centr. Sekretoriaus neturi p. 
Dundulis bendra nieką.

Mat, kiek tai buvo riksmo, 
kiek protestu, S. L. A. Organe 
ir kituos laikraszcziuos, pasi
rodė kad protestai ir užmeti
mai buk suspenduotas 
singa.i buvo be pamato.

Kilusi ginezai kiek tai ddro 
kasztu. S. K.

netei-

Amerika yra blaiva szalis 
ant popieros ir sulyg 
mu.
nėra blaivybes.

Tai kas, kad kiekviena 
diena areeztuojama po kelis 
desetkus saliuninku ir keli 
žmones gauna gala nuo “medi-

instaty-
Tikrenybeje Amerikoje

kas,

4

s

da.
gabenama in metus beveik už 
100 milijonu doleriu degtines. 
Apskaitoma, kad kontraband- 
ninkai per viena naktį uždirba 

Plati kon-

Ii. reikėtų kasmet iszleist 20 mi 
lijonu doleriu ir nžlaikyt kelis 
desetkus tnkstaneziu sznipu.

Isz tos visos blaivybes iszej- 
na didelis fiasco.
valdoma szalis nebus blaiva 
tikroje to žodžio prasmėje.

Kapitalist u

Isz Lietuvos
_ Pasvalys. —
9 ‘ ‘
4

piroso ,kuris 
linu sandelv. 
keliose vietose.

Pasvaly, liepos 
2d. prasidėjo gaisras isz po- 

numestas 
degt i 
greit 

iszsipletp Pasvalio centre, Bir
žų ir Vilniaus gatvėse, 
valio ugnagesiai 

apgesinti.

buvo
Pradėjo

Ugnis

Pas- 
nestenge u 

Paskubo in 
Biržų ugnagesiu ri- 

maszi- 
atvvko 

Snde- 
veik 
Vil-

g-
mes 
pagelha 
Ikuote su dviem gesin. 
nom, o rytojaus diena 
ir Sziauliu ugnagesiai. 
ge visas miesto centras, 
visa Diržu gatve ir puse 
niaus gatve.

Ugnies sunaikinta apie szim- 
tas namu. Pastoges neteko 
apie 38 szeimynos lietuviu ir 
apie 60 sz. žydu, viso apie 500 

Gaisro
Sudegė daug 

krautuvėse ir invairiuose san- 
delnuose, ypacz daug javu, ir 
linu ir apie 1,500 pudu semenu, 
teip pat nemaža popieriniu pi
nigu. Nuostoliai sieke 3—4 
inilonu rubliu.

Padegėliam szelpti 
laikinoji komisija

asmenu.
dideli.

nuostoliai 
prekių

Nuostoliai

insikure
Pasvalio

r 
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p. Aleksandra Siliunas vienas isz Direktorių ir 
Kasierius Sznicerio Bankos

isz Kauno redybos, gerai žinomas ir pilnai
25 metus turintis, važiuoja in

prisi unczian t m ums

r paeinantis
užsitikėjimą bankos per
Lietuva ūmam laike delei isztyrimo ant vietos kaip page
rinti susineszinm su Lietuva kas-link greito ir atsargaus 
atlikimo visokiu Bankos reikalu, bei laivakorcziu.

Pasinaudokite isz tos progos visi, kurie norit savuosius 
greitu laiku pinigiszkai paszelpti,
tuojau paskirtus del ju pinigus ir paduokit ju adrcsits.

Tie, kurio norite gimines parsitraukti lai tuojaus pri- 
siunezia pinigus ant laivakorcziu, o p. Siliunas page įlies 
jiems Amerikon iszkeliauti ir kelia nurodys. Raszykite 
tuojau, o malonei ant visu klausymu atsakysim.

HENRY J. SCHNITZER STATE BANK
141 Washington St. New York, N. Y

♦ y in kuriapadegėliam szelpti 
Valseziaus Komimisi- 

szelpti
nueina “
ja botureziam szelpti”, 2 žyd. 
bendruomenes atstovai, Jonai
tis ir kun. Ronu'za.
insikurusios d v, sekcijos: butu 
ir statistikos, kuriu pirma rū
pinasi padegėliam butais, o an
troji renka žinias apie invyku- 
sia nelaime.

Laikinoji Komisija 
lio padegėliam szelpti 
pradžia yra 
auksinu, kuriais szelpiama lab
iausiai nuvargę padegėliai.

Be to yra

Pasva- 
pirma 

surinkusi 12,000

4 4 

y y
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tai žiu-y

Raudonas Kamuolys” (Rod Bali) yra

B A LL(@)B
fcfe

11

Žiūrėkite, kad butu su raudonu karnų olų. 
Kada pirksito gaminus avelus avėti mainos© 
rokite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu
Fabriko žyme “Raudonas Kamuolys” (Red Bali) yra 
inspausta ant kožno ezebato aulo, teipgi ant užpakalio 
ir pado kožno pusbačio (Iliinincr) ir čeveryko (Lopac)

garsios
nes pati szeimininke

jo pokylis, 
in stiklelius.

Gižai. Apie mus dabartiniu 
metu daug slapstosi 
pabėgusiu lenku kareiviu isz 
nelaisvės. Perejto menesio pa- 

sugavo 
lenku kareivius, 
isz nelaisvės. Vienas isz tu vy
ru, kurie sugavo lenku pabė
gusius kareivius, buvo kareivis 
paleistas atostogų, o kiti sziaip 

Belaisvius 
pristatė Gižu milicijai, 
mus žmohes labai 
priesz lenkus ir kitus prieszus. ‘ 
Jei lenkai ar kiti prieszai ejtu 
jn Lietuva, tai dauguma isz 
jaunuomenes pasirengė 
prie ginklo arba patiems orga
nizuotis in partizanu būrius.

baigoje vyrai

civiliniai vyrai.

Alsedžiai 
Liepos 26 d. 
Onos atlaidai, 
turi paprotį priesz

girnose

keturis 
pabėgusius

Pas 
nusistatė

stoti

tarp
šamo-

y y 
y

4 i

Praside-

viena ūkininką buvo 
varduves,
ir jos duktė Onos vardais. Su
važiavo giminiecziai ir vienas 
kitas Onos “kavalierius 
j u buvo pakviestas ir 
gotikos fabrikantas. ”

Pilsto samogonka 
O patsai fabri

kantas gyres, kad pasiseko ge
ros “rugsztosios” privirti. 
Vienas isz svecziu pradėjo kel
ti trukszma. Szeimininkoi pra
dėjus tildyti drožė jai per žan
du ir besisuki nedarnus viena 
kita langu iszbarste, paskui isz 
ėjos pro duris 
na kvojes ant “ meszly no. 
Bet ir nenuostabu...

Paszemine Szvenczioniu aps. 
Lenku kariuomene besitrauk
dama daug pridirbo žalos. Isz- 
plesze daug namu, isznesze ne 
vieno paskutini kepala duonos 
ir sziaip visokiu valgomu daig-

rugsztosios

džiaugės apsi
aut “ y y

tu.
vare su padvadomis, kurios ir 
sziadien dar nesugryzo.

Žodžiu, ilgai lietuvis atmins 
lenku vieszpatavima

Lenkam^ atsitraukus bu
vom susilaukė bolszeviku, apie 

mane, kad 
busią goresni. Bet kas taip ma
ne, — ’apsiriki). Bolszeviku i

Musu žmonelių daug iszsi- ’ * a <« • ■

y

Lietuvo-
je.

• kuriuos daugelis

(Telsziu apskr.) 
ežia esti Szv.

Alsediszkiai 
kiekviena, 

vardadieni ejti draugus ar gi
ni inieczius palinksminti...

— apsiriki).
cine Yiiikti padvadrts, 6 kai šit- 
rinko, tai kitu ir sziadien dar 

O ežia reikia
Daugelis važiavusiu 

gryžtft' vieni be ark-

nėra.
• dirbti.

in "stuika

laukai

• liu. Kur tik lietuviu karinome-
Pas

Ball-Band” gaminai batai ir czeverykai laiko ilgiausiai todėl, kad jie padaryti 
isz geriausio materijolo ir specialiu musu budu yra nulieti isz vieno szmoto.

- A < . ——. « « —. -a -a » "1 i • ••• _. • • “ — “avalu padai yra padaryti specialiai mainieriu avėjimui. JieTsztisi “Ball-Band” 
apsaugoja ir yra tokia tamprus ir drūti, kad netasztrios akmenų ar anglių kriauk
šlės negal perpjaut nei perpleszt. “Red-Band gali gaut baltus, raudonus, juodus

Mishawaka Woolen Mfg. Co., 414 Water St. Mishawaka, Ind. 
Instaiga, kuri iszmoka milijonus del gerumo• •U

KUR BUNA?
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Pajlcszkau mano giminiu imi moti- 
nni ir tevu Vaszkevlczlal isz Abelniku 

Tegul atsiazau- 
(to 79

kalmo, Meteliu para.
kla ant. adreso.

POVILAS VASZKEVICZIUS,
29 Mc’Clintock Rd.

New Britain, Conn.

u

MAGDE. ftAk, kaip man niekti gaU 
masgojimuĄ, 
ir viekai lai

z

■■QB
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vąf libandiiau tuoHus rnasg&įimun, 
trinkimui, muikwimu* ~ <r trUJbot lot 4 
nieko nrp^gelbijo nuo fu bjauriu pUu- 
kanu... Na* ffeda ntl dartunį^ M 

MARE. ,(Nat tai kam tau 
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai g raini, ivelnue ir Čyeti. O tai 
todėlf kad <ii vartoju RUFFLES t"

Kas tai yra RUFFLES į- Ar. 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Nell RUF
FLES yra tai paprasčiausis

4 4

SZITA SKALBYNE
SUCZEDINA

JUMIS PINIGĄ
Jau praleidom! vergyjos laikus ir kožna mo- 

tere reikalauja szitokia Skalbyne savo namuose. 
Ateikite o mes parodysim kaip su jia dirbasi. 
Nusistebesite isz jos darbo—-įr nepamirszkitq 
kad szis pardavimas ant lengvu iszmokeszcziu 
tik per viena menesi. .į

Reike Inmoketi Tik
$5.op

• ,

Naudokitės isz progos, 
pirkti ant teip lengvu iszligu.

Ateikite o įbes pertikrinsime jumis kad su- 
czedinat pinigą pirkdami

WESTERN ELECTRIC CLOTHES WASHER
% į

ir ta ka suezedinat prigelbes jumis užmokėti už 
Skalbyne in meta laiko. (

PENNSYLVANIA POWER &, LIGHT GO.
^ Shenandoah — Mahanoy City

Niekur negausite

I

plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuris prigelhi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas galMano brolis Antanas Jcnccvlczlus, 

1903 m. atvažiavo isz Lietuvos in 
Scranton, dabar 
szau atsiszaukt arba žinantieji apie 
ji praneszkit. (to 78

JUZE
R—2 Box 112 

" ” ■ ■""■l 1 11 r
Sveikas, Raudonas Kraujas

isz Lietuvos 
nežinau kfir, Pra-

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt
į smagesnio uz cystą neniežinčią galvos odą?
!! R U F F
i panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
’ pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-1 £ 
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų, u I 
į • Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik I 
‘ 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai* | 
I pridėti prie.kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 1 
j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

~>-F. AD. RICHTER 6 CO.?316-330 Broadway. New York

j®

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
f ’ / . ........... . J ’ \ ‘
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskaiws neatsinaujintų. ;

• Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bot jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
i . ” _ i . . -
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

JENCEVICZIUTE,
Johrtston City III.ne inejo pirmiau, tenai valstio- 

cziai ramiai ghlejo dirbti visus 
Ten rugiai bu

vo laiku suvežti ir prirengta 
žeme sejimuL r Vasarojus pas 
mus dar neblogas, nors vasara 
buvo sausa. Užimtose bolsze
viku vietose vargas ir bado pa
vojus žmonėmis gresia, nes ru
giai nevežti, arkliu nėra 
neprirengta sėjimui.

Kur vicszpatauja 
kai, ten gyvenimas apmiręs. 
Bolszevikai agituoja priesz lie
tuviu valdžia, pasižada nesi
traukti isz Lietuvos. Ju “rev- 

dalyvauja vien tik,
J

~ lauko darbus.1 

♦t* /.
A

I
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y

y žemo

bolszevi-

pasižada
Ju i i

Susideda isz aszluoniu

Paga-

I , 

fr1

Y’

CUNARD LINIJA

Didelis Laivas SAXONIA 
f 
I

Iszplauks 30 Oktoberio, tiesog
’ I $

In Hamburgą { Treczia klasa $120
’ I Pridedant SK War Tax

I

reiskla goru mfeikata. NUGA-TONE 
yra stebuklinga gyduole, stiprinti 
krauja ir nervus, padaro moteris ir 
vyrus stipriais. Jais žmones naudojas 

■Jau per 30 metu ir tai su geromis pa
sekmėmis.
daliu veiklanczlu ant visu svarbesniu 
daliu kūno. NUGA-TONE pagamina 
gera apetitą, pagerina virszkinima vi
duriu, liuostioja vidurius, užsaldina 
kvapa, panaikina baltuma liežuvio, 
padaugina svarumą ir priduoda ener
giją, ir nuaja veikimą kunuj.
mins raudonuma veiduose, ir vikrumą 
kūne. Iszkirpklt szita pagarsinimą, 
uusinoszk in gera aptieka szlandien'ir 
htisipirk bonka NUGA-TONE. Naudok! 
kelinta dienu ir jeigu neliks visiszkai 
užganėdintas, sugražink likusia dali 
aptlckoriui ir gauk atgal pinigus.
DRUGGISTS: You can get Nuga-Tone 
from your jobber or direct from The 
National Laboratory, 537 So. Dearborn 
St. Chicago. Absolutely guarantee!. 
Retail price $1.00

4

komuose ’f 
kitataueziai.

Musu kai kurie lenkai iszmo- 
ir 

laukia, kad tik ate j tu lietu
viai ginti nuo bolszeviku. •
-------------------------  - ... - - - T ■   ’ ■   ■■■  

t ko jau lietuviszkai kalbėt i
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Pridedant 9S War Tax

A

| NUSITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.ll

Pasai

KURSAS NUPUOLĖ .
1000 auksinu $22.501

; Tai geriausia dabar siusti 
pinigus in Lietuva.
grįžimui Lietuvon, Laivakor
tes stucziai in Liepoja 
Padarymas visokiu dokumen
tu. Raszydami pridekite už 2c 
stempa. Pinigus siuskite per 
Money Oi'dori.

. 1’. MIKOLA IMS
53 Hinlson A y c

’ Brooklyn, N. Y.

T

9

Slunczlu Bzlrdinga padekavone už 
telp puikia knyga kokia yra “Tukstnn- 
tis Ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink* 
smina diena Ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus grlobiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už kzlmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Sparrowa Point Md.

r .... .  . — „■ .. .... ----------- ------

TIESIOG IN LIE PO J u”
Laivakorte kainuoja $145.00

• f ll 4.W .11 ■ *    " * IIII-UI.*     « .1

Ant laivo kambariai su 2 ir 4 lovomis visiems; bagažai 
czekiuojami staežiai in Liepoju.

Laivai iszplauks Rugsėjo 30; Spalio 14 ir 21 9
7

Lapkriczio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir 23.
Raszykite delei lieluviszko paso blanku ir pridekite 2c stampa, pas

P. Mikolninis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

*

*

t <

Kreipkitės pas artimiausi Cunard Agentą.

■.s 
i

A

I, 
M*

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtikunas, vidurius paliuosuojnntis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai. k

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėlės” 
paveikslas butų ant pokelio.

50c. vaistinyčiose arba 60c. su persiuntimu, užsisakant nuo ildirbijy: 
J F. AD. RICHTER & CO Rn.L T.—in.i nu. n. e nnnnvivu m v

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtikunas, vidurius paliuosuojnntis vaistas! ” " ‘ »
maloniai. k
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SAULE
--

I

i .
Puiki apysaka isz gyvenimo Ii, skuHnkįs..„ —

TĖTULIS. Viktorins.
Nenudavinok-gi

bojni ~asz turiirjauiszganin- 
Nori

žmonių. skambinsiu, liepsiu paduot ro- 
kunda apmokosiva ir ’ 
Java.

levai- ga* planą apmislinias. 
tuojaus už- ponas paklausyti ?

Kubuvau, jau buvo vakaras, 
ežia daryti, nutraukiau ant tū
lo atryto ir vos vilkdama kojas 
vežlinau. Sztai girdžiu vie
nojo karezėmoje lietuviszkai 
kalbanczius. O kad buvo ati
darytos duris, mislihau, nuėjau 
ih kiozina, kaipo ir moterių 
perskyra, liepiau atnoszti ko
kio tai skvstumo vadinamo nir 
bir ar oni bir ir pradėjau gerti. 
Paklausiau, kas czion do kran
tas, tai man atsako, jog loterije 
karves. Trauko losus bot trau
ke dhugiau guzutia arba kaip 
dabar vadina inunszain ar sun- 
szain, nes no tiek žmonis, kiek 
pats szinkorius, kurio net akis 
buvo raudonos nog gėrimo. 
Mat, davinėjo paveizda del sve 
ežiu, idant ir visu butu žlybos 
raudonos nog gėrimo kaip ir 
jojo paties.

Nerūkyk no cigaretu, 
Kad pliiuczei pust nepradėtų, 
Alaus teip-gi mažai ragauti, 

O tabokos nosy n visai ne-

cioš; o trauko prie garbes be 
nuopelno, kuri szhabžda jam, 
jog jam dirbt yra geda, jog jis 
turi statytis dideliu ponu, žmo
gus doras niekados isz jio ne
bus, o kalte tame iszauginj'maš 
ir pėrdidelis prisiriszimas prie 
jio locnos motinos, o tas yra 
tik nuodemia.

— Ejk su Dievu ponas Lj- 
sowskiau! ?

Ir ne žiūrėdamas jau ant jio 
atsikreipė prie bjurko ir pasi
ėmė knygas.

Ponas Lisowskis 
puti nuliudias,
laimingu jog jio duondavis ne 
pavara jio suvis nuo saves ir 
neatėmė nuo jio pastoges ir pri 
glaudes paskutines.

VI.
gavės

bot pripratins prie pakhtsint- 
mo, sugryžo ir nieko ne maty
damas ir negirdėdamas, užly- 
po trapais augsztyn, būdamas vežlinau. visai 

traukio.
Žiūrėk, kad graszi visad tu

rėtum,
Ir ant senatvės kiek susidė

tam;
Darba kad gausi, tai ir lai- 

kykie, 
Laikraszti gera užsiraszykie, 

Saule” užsira
szykie,

I , Tąyo planai! — Dievas 
važi uo-| mane nubaudė, jog su tavim 

su • tokiu; paklydusiu, 
ikinu, Kąlp^/.pfįtti!0

• <tvirtu, jog eina czion paskuti
niu kartu. 1

Tuojaus po inejimui per du
ris, užklausė jio ponas Liwic- 
kas:

— Kaip tai, ar jau isz Pary
žiaus?

, — Saugok Dieve, 
pono, tiktai turejova kelionėje 
balsu nelaiminga atsitikimą....

— Nužudinojus? — 
juoko szandinanezoi.

— Kur tau! — atsako ap- 
glaubejas apkaitins žiūrėda
mas ,in marginius divono aut 
kurio stovėjo — nužudint nė 
nnžudinbi bėt ajiVoge’ iki pas
kutiniam....

— Kas? kaip ir kada? ap- 
sakinek-gi.

Lisowskis no atitraukdamas

I

važiavau su į 
kam | nelabu vaikinu,Iszgerkim brangus mano

bucziuoda- tas važiavimas? —tarė žiovau- Ar-gi reikėjo man?.....
inns dora seneli in akulorius. (damns. | — , Ne nori klausyt ponas

Ir abidvi ponios storas dik- 
tas ir 
.Viktorina, 
penktas 
drauge isz

lobejnu! — paszauke jam prie<r 

ausies Viktorius,
Kur ‘.važiuosiva,

•• w

raudonas aficierius ir 
kaipo ir tautietis 

baksztelejo visi po 
kaleinos in stiklą 

pono Lisowskio, po tam vien
balsei paszauke:

— Už sveikata musu
ežio kaipo ir visu musu czion 
esaneziu lyg dugnui! — iszge- 
re.

svo

~ Korane Dievo, 
su tavim! — paszauke globojas

ar kasi tai suvis ne sakysiu.
topas Lisowskis audėjas ran

Nutrauko nuo jio kaldra, nore- kas yaiksztinojo po ruimą pūs
damas priverst jin prie apsi- balsiu atkalbinėdamas maldas 
vilkimo. Viktonus-gi volei nž-|o latras Viktoris tyczia erzin
si k lojo ir 
szei.

latras Viktoris tyczia erzin- 
gnldamas turo mal- [darnas jin nuolatoszpcrtrauki

nėjo jam savo: “ne nori po-
A •

nėjo jam savo:
— Tegul-gi ponas ne plaka, Inas, 

ka-gi ar ponas pamirszai, 
ka 1

— Kalbek-gi — 
iszvestas isz

Ka-gi turėjau pamirszt ? Isenelis—gal Dvasia szventa in

ri r paszauke 
kantrybes doras

Ponas Lisowskis po iszgeri- — paszauke pabalius LisoWs- žengė m tavo szirdi. 
mui to stiklo pasijautė, teip|kis.< .

Senas niekszas isz pono! Į tokios rodos no yra. Žino ponas
i

[laužyto skatiko bet da poną isz 
kart iszvys nuo saves,

— Mato ponas, joję czion ki-stiklo pasijautė, teip[kis.
linksmu ir ramiu, jog _____ f __ . .. .
akulorius iszszhioste ir prade- —gori siuto labiau, negu asz, o tėtulis ne tiktai no duos su

nueme

praszau

misi- iszejo tru- 
vienok jauteli

injo prisižiurinot
juodakaite sedinezi:; szale jio

patogia,dabar mane czion baudžia!
— Vieszpatie Dieve SIISl-

o kuri atkakime jam paglostė (milk nnt manės, kn tu plovo-(j°8 ponas daleidai mane 
savo minkszta maža rankelių ji?
po smakru. Į. — Ne vargink mane ponas,

noriu miego ir miegosiu
per gyslas jo perbėgo buk ver-1iki ryt rytmecziui na ir ko man
dantis kraujas. [skubintis, akyvas esmių, ko?

— Vivat! — pnszauke visi
vienbalsei ir pakele poną Li

tos baisios 
draudei, ant tėtulio ne yra kas 
tikėtis.

— Vienok-gi, 
turiu tėvui ? juk turiu, jam ap-

— Knip tai ko? o Paryžius? |snkVt'kniP ir kns buvo?
_________ ,____  r_____  — Už ka asz važiuosiu in — Pasakysi jam ponas tie
sowski augsztyn, o kada volei [tn Paryžių, užka? gal ponas B‘°K J°8 likomės apvogti ko

duotum piningus . ' ‘ lĮioneje.
— U-gi knr savo nudejai?! — Teip tai geriauso, da tu-
— Viktorius pradėjo juok- >’iu «nt senatvės prigaudinėt

Ponas Lisowskis sudrebėjo asz*

paregėjo save ant žemes, žeme 
taje buvo kanapa o isz s žali u 
paregėjo motoras, tai yra sė
doje tarp motbrhi geltonplau
ke ir juodplauke.

Kas po tam su juom stojosi 
kokis buvo tolesnis traukis 
tos jo istorijos, arba kas dėjo
si su jio locna ypata, kaipo ir 
apie tai kas veikesi aplink jin 
su visais esanezeis ten — nie
ko ne žinojo ir ne dasižinojo 
gerai, apie tai niekad.

Žinojo tiktai, tai jog kada 
ant rytojaus pabudo isz gar
daus miego, radosi volei hote
lije, kuriame apsistojo ir savo 
numeri jo ant tos paezios love
les ir be ąkuloriu kurie dingo 
jam nežine knr. Viktorius 
kriokė velei ant savo loviales, 
iszbalias kaip lavonas ir szne- 
kantis per miegus ka tokio 
nesuprantamo.

Lisowskis paszoko

U-gi kur savo nudejai?!

O ypatingai < €

tai jog kada

miegus

didžiausiu ru
be t niekur

datyrimas nesmagus 
iritacije s n Vikto-

sapnu!

Ponas
sknbei nulipo nuo lovos nusi
prausė szaltu vandenin, ir pra
dėjo rinkt mintis.'

Visas tas vakarvksczes atsi
tikimas, rodėsi szendien jam 
sapnu ir ka butu tvirtai tikė
jas, jeigu butu turejas akulio- 
rius, kuriu su
pesezin jioszkojo, 
rast negalėjo.

— Isztikro sapnas daugiau 
nieko...
kelionėje,
rium, kuris kelionėje daro pa
žintis su tokeis, kas jum suvis 
nepritinka. Kur tie aknlorei7... 
pažiuretau ant laikrodėlio ke
linta adyna ir toliau in kelione! 
nes tas viskas buvo apmony- 
jeneziu sapnu
kalbėjo pats in save ponas Li
sowskis.

Pažiurėjo ant ziegorelio......
sustojas. Prisiartino prie nak
tinio stalelio, jieszkodamas zie
gorelio Viktorinas, bet niekur 
rast negalėjo. Ne mislindamas 
ilgai paėmė savo mokyni už pe 
ties ir druezei pakrėtė.

Viktorius atidaro akis 
tiktai sudejavo.

— Del ko-gi jis teip stebė
tinai iszrodo ? — kalbėjo stebė
damasis isz iszblyszkusio vei
do Vektoriaus.

Velei pakratė da dnieziau, 
o po tam, kada tas nieko negel-

ir

i

/■M

už tai, akiu nuo dyvono, kuris niato- 
prie niai sziadien ji\m labai patiko 

nelaimes ir nesu- ir jio puikus padarymas už-ir jio puikps padarymas už-
1 ■ n L

ka pasakyt

tis visa gerkle savo paprasti-|snv« duondavi ir jam meluot! 
nais juokais.

— Viktoriau, užkeikiu ta
ve, prisipažink prie visko.

nauja nuodemia suterszt savo 
sanžinia,

)

I — Ka tai ar ne gerai ponas |jias iszpažiht tikra teisybe 
su mumis, ne sukinai uode
gos prie panos Paulinos — tei
sybe, jog po tam ponas miego
jai, kaip tabakas tabakierkoje 
o mes trankome uejniki,,y 
viskas piszkejo, na ir pralo- 
sziau lyg paskutiniam.

— Ka tu kalbi ? ka tu man 
pasakoji? — paszauke krupte- 
lejas apglau boja s.
kvaites be valdžios po tam ant 
kėdės, užlaužęs rankas.

— O teip — kalbėjo toliaus 
Viktorius vienuoleka kartu 
isztraukiau septinakia, ne isz- 
grajinau ne kart; po tam tryle- 
ka

kad

Puolė ap-

Gladiszius

apglau-

visados zera.

nieko, po tam užpykins 
kroviau szimtinia po szimti- 
nei ant dvideszimts trijų ir tas 
nieko negialbejo.
viską susižere....

— Pasikart, pasikart — tarė 
su baisiausiu fupeseziu ir des- 
peracije nelaimingas 
bojus.

— Jau vis tiek žino ka po
nas — ramino Viktorius — jog 
a seku ra vo jau
Ant velnio tiko viskas.

— Ir ka pasakysiva dabar?
— paszauke, paszokias nuo kė
dės ponas Lisowskis stovėda
mas priesz Viktoriu.

— U-gi ka reike davinet, 
kokia nors rodą reike jieszkot 
ant to spasabo —? atsake, žio
vaudamas nedoras vaikinas.

— Koki spasaba ir kur jin 
rasi tu nelabas vaike! —mano 
inpainiojei, prapuldei, nugir-

, man jau r
negalima sugryžti, pi-

- - ' < . . ’ J J 
auksinu o nelaimingas asz zmo

Ant setiatves prapuldė 
mane tas szetonas.

— Ka ten ponas tuojaus su 
szetonais ir su tuom prapuldi- 
mu! — atkirto neužganėdintas

dei ir prigavai 
mon 
ningu turiu vos kelis szimtus

gus!

Turėdamas laiko tankei skai 
tykie.

Ba nog dabartines degtines 
protas silpsta, 

Nog cigaru kūnas ylsta, 
C’igareta i plauczius pūdo, 

Kad nelieka ne grūdo, 
Be piningu nuliūdimas, 

O be darbo nuobodumas,
Be laikraszezio

Viktorius gavės piningus 
nuo motinos nuvažiavo in Pa
ryžių ne nepamislines kaip sun 
ku jie del jos parsiėjo ir kaip 
juos padare.

Ne apraganavo jin didelis 
miestas bet pažadino jame geis 
ma naudoti gyvenimo linksmo 
nor kokiu nebūk kasztu.

važiuot paregėjo tiek patogiu mote-

yminejo teip pradėjo:
— Hptęlįje, Jcuriame apsi-

• i m *'■ a

— Sakiau; ijaiit

— BiiVuVn baisęi nuvargiii- nnt žnisl" *.r užim?> jausies jau-

— Katialis! ir kas daugiau. kūno pajautimai

stojova Viediiiujo,....

niekur neajpsi stojant, 

Viktoriuks lie vat kosėjo....

— Hotelije-gi tame atsigu- 
leva anksti in lovas, idant ant 
rytojaus anksti pasikialt ir va
žiuot toliaus. Kelneris dulkin
damas musu drabužius rado

Priesz pama galėsi po- surdote Viktori&us pugelaresa 
s ir kuri pamirszo jis užrakini ku- 

Gali su
verst ponas visa kalte ant 

mama man viską do
vanos ir atsiims piningu ( ant 
tolesnes'keliones. 0 dabar pa- 
mislink ponas ir apsvarstink

tuom palengvint sau.

manos,

fare, o paliko kiszeniuje pasi
kėlė ant rytojaus, i
in kelione, nuojova ant stacijos 
sztai pirkinedamas tikintus 
Viktorina apsižitirejo, kad pi-

pirkinedamas

manes klausėViena sesute
rodos, kaip užlaikyti sveikata 
savo diedo kuris jau vos laiko- 

Geriause idant 
jam perskaitytum szita
si ant koju.

Nežinau

teip, kaip 
paikai, 

nei kur kaip kas 
klikas.

Ka-

riu, tiek linksmybių tiek progų

nystos užsidegė jame visi du- 
i siisi- 

kuopino in viena geismą degi
nanti jin, idant paragaut to gy
venimo iszkart ir cieloje pilny-
beje, norint už tat parsiejtu 
jam mokėt sveikata, szlovo ir 
šaiižine. Vienok tos iszlygos 
neatėjo jam ant mislu dabar 
teip buvo suorganizavotu ir

iszsirengia PaSj‘rengusiu ant to gyvenimo.
Apie iszsimokinima kokio nors 
amato, ar žinistos apie doramato, ar žinistos

rodą 
kuria privalo ir kitos moterė
les paduot savo vyrams. Sztai 
ežia yra:

Kad nori užlaikyt sveikata 
Neturėk ant visko ukvata

Perdaug netrauk degtines garo 
Teip-gi nerūkyk drūto cigaro,

SKAITYKITE “SAULE” 
❖ ❖ ❖ 

SKAITYKITE “SAULE'
-----------------------------------------«
REIK ALINGA— Dldclla dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szlebiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus. llaszykito o gausite sempellus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. adv.'

- - - . i
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ar norį paklausyt mano rodos, 
ar ne, neš asz turiu da pramigt 
da visi kaulai man skauda f 
galva isz skausmo trūksta, per 
daug iszgeriau “Roedercro.

Po tam atsigryžo in 
užsiklojo ir 
vis nepaisindamas ant baisei 
užsiergelavusio ir rupeseziu 
apimta savo apglaubejo.

siena

nigu neturi.
— 0 kelneris?
— Kelnerio jau neradova 

ir hotelije dingo nežino kur, žino
ma su piningais pasiseko 
pabėgt.

Palicije stengęsi piktadari ?

jam

?

m

užmerkė akis su
nok ka buvo galima mudviem 
veikt, be piningu, s važiuot ne
galima. ,

—• Ir del to sugryžai 
ningu paimt ka?*

— Isztikro....
skatiko.....

— Ponas Lisowski pakialk- 
gi akis, juk-gi jau prisižiūrėjai 
,*ana in ta ji divona prisiartink 
orio manes... ežia areziau da!

Ponui Lisowskiui žingsnis 
buvo brangus įr sunku buvo 
prisiartint arti.

— Na o dabar nuimk-gi 
Bot tuos savo juodus akulorius....

— Kad be ąkuloriu ne ma

atrast ir daro tirynejimus, vie-

darbszuma niekados ne migli
no ir apie tai nė numanė. Sva
jones apie szlovia lulavo jin 
ląikais nes tikėjo in savo ta- 
lanta tikėjo in pats save — bet 
dabar priesz puikumus didelio 
svieto priesz puikumus garsin
go miesto tas jio talentas ir 
jam paežiam pasirodė visisz- 
kai mažu ir svajones apie in- 
ęyjima czion dabar szloves 
szsiretejo kaip miglose, o tik-

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

••

. T J * 1 - ’ ■’ ' * « ‘ill* "

• LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
M ♦

Jeigu no norite būti apakriausti atvlkia In New Yorka, tai tienog 
krcipktcB pas Gep. J. Barhiszlu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmaino Ir siunezia pinigus In visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų. Pasitinkam žmonis ant 
geležinkelio stoeziu Now Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvlne nes užlalkom narna su 38 kambarais. Paleidžiam pasažlerius

Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti ktlrle 
, kreipiasi in musu virsz-minčta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes
• nedatirs niekados. Tautieczlai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 

kvieczlam visus kreipkitės In musu agentūra per latszka ar ypaliszkai. 
Gausite sanžlniszkus patarimus nes mus priderlste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorczlu ir pinigu kurso in miisu arti
miausia ofisą.

• GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonus: Spring f)537*

L • • • • • • pi-

inas žmogus.

ir ju bagažhis ant laivu.

V.
Viktorius be šiuose.

;ai ir pinn visko geide naudot 
gyvenimo linksmo, bovintis ir 
plaukinei visokiuose raska-

(Toliaus Bus.) 
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Ponas Lisowskis iszejas isz 
pakajaus užsiverkusios Vik- 
toriaus motinos pastanovijo 
ant rytojaus net nuejt pas po
ną Liwicka ir apsakyt apie ne
laime kelionėje. Pastanavino, 
nor ilgai svarstindamasis, bet 
ka-gi turėjo daryt, meluot 
priesz jin be mikeziojimo, jog 
juodu kelioheje hpvoge,
tas baisei jin baugino, vienok 
indrasintas per ponia Elena, tau... 
kuri teipos-gi bijojo baisei už- 
sirustinimo savo vyro,, jog jos 
nelabas sūnūs, žinodamas, kad 
paszialpos nuo jio ne gaus dry- 
so.prakaziruot, da būdamas ke 
lioneje, del to-gi ir jiji liepe ne
sakyt Lisowskiui priesz tęva 
teisybes, o prasze, per didelia 
meile savo vienturezio, idant 
męlu iszmelstu . nuo jio kiek 

_ (nors del Viktoriaus nor ant 
kelio, 
paišindamas daugiau apie ne- prasžymųs apsiverkusios 
laiminga motina, negu apie ne- „1 
dora jos sunu> ymtis.to,

tei p
pažvelgk dabar -man ^vuputi

Nuimk sakau tau...

in akis!
— Oh seni, seni, duodesi 

naudot save kaipo inranki tam 
nedoriui vėjavaikiui idant jis

f Silpni, liguoti ir nervoti žmones
• KREIPKITĖS IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ 

IR GYDIMĄ PER NAUJASIA IR GERIAUSIA BUDA

*

f „

Lisowskjs pastanavino

Mano pasekme kaipo specialistas paeina nuo to kad tuojaus 
atrandu teisinga priežasti j ūso ligos.

<
Mano ekzamlnavojlmas yra pasek

mingas ir mokslingas. Jeigu esate 
silpni, nervoti, ligoti' ne darykite 
klaidos ka kiti daro, ateikite pas mane 
asabiszkai ir paslaptai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.

Visos kronlszkos ligos yra pasekmin
gai gydomi per Dr. Hodgens. Jelgn 
turite užkletejima, Katant nosies, 
gerkles, ..viduriu ar Inkstu, lepenu 
netvarka, nervuotl. nusilpnėjimą, du
suli. ronas, pūsles ir slapumo ligas 
kreipkitės pas Dr. Hodgens nepaisant 
kokiam padėjimo esate.
iszgyditi kur kiti daktarai atsisakė 
gydit-

PILES, arba iszsiklsznsia žarnele, 
iszgydyta ant visados. Daug žmonių 
serga szita liga ir kenczla nelszpasa- 
kyta skausmą. Ir kitokias panasvas* 
ligas bijodami operacijos ar pjaustinio 
bet linksma bus žinoti tokiams žmo
nėms kad Dr. Hodgens tokias ligas 
gydo be polio ir skausmingu operacijų.

NERVISZKOS LIGOS no kuriu pa
einu trotls minties, silpnumas, nera
mumas, ncmlėgis. stokas energijos ir 
teip toliaus ISZGYDOMI PO GVA- 
RANCIJA. RODĄ IR SLAPTINGAS 
PASIKALBĖJIMAS DYKAI.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES,

DR.X W. HODGENS
Specialistas užslsencjusiu Ir kronlszku 
Hgn. Praktikavęs didžiausiose llgon- 

butose l’hlladolpliijoi.
ASTHMA arba dusulis ir baisomis 
kentėjimais yra liga kuria kožnas 
mainieiia. bijo. Nelaukite kolei busite 
priversti jcszkoti pagelbos, kolei no 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo ir gal husito priversti sustoti

J

BALTRUVIENE.*
1 ' i 1 /

Beda man su tnom szlapno-
galėtu per tave prigaut mane j

sem, jog mažiausios • sarmatos
sena žmogų, tu drysti meluoti 
del manes? Ar tau ne geda?

r r
Daug Ilgu

Ponas Lisowskis atidaro jaw ’><> t«ri ir Ile tc‘P apsiojna, kaip
lupas, norėdamas teisintis, bet 
tojo valandoje primine sau

ne”

davadnos merginos turi apsiej- 
Szitai Masacziužes gu-ti. I 

bernijoj viename lietuviszka-r

1!
, D

ii

'' . T
ll

lt

laimingos ponios Liwickiones, mc kaimelije labai mergicės 
n^cgsti| trankytis bambi leis, 
jeigu kur kas atsitinka, tai jo
sios pirmutines, o ir in toji 
nosi kisza įn kur nereikia. Tai 
ne gražu mano dukreles, szia- dirbti. Dr. Hodgens norėtu turėti pro-

kurijom visados buvo tikrai 
gera, sueziaupe lupas,

njcgsti| .trankytis, bambileis,sun
kaus baisei del jio, spasabo, 
norint ant vienos misles, jog geda jog melavo savo duonda-

su rūstybe Viktorius^— kiek? vątąnczei akis pono Liwicko, 
vi-

Del tb-gi vargintas nanezei.

O
sios pirmutines

'/’I

tures stovėti priesz rustas per- Vui svilino jam akis, stovėjo
• 1 • T**l • i . • i T * i • • b T

vienas mėgsta ir malone pąsi- gztir^ulęi perejtinejo per jio vi
bovint, o kad pasitaiko pralosz 
ti tai tas da nieko, rytoj iszlai- 
met galiu ir iszloszf didelius pi 

bėjo, nes Viktorius, rodos lyg ningus! ;
Ponas Lisowskis žvilgterėjo 

su rūstybe apt savo nedoro au
gintinio, p sėbro keliones.

—• Tu das«nori velei ymti 
tais velnio knygutes in 
kas?! ar tu Dievą szirdyjo no 
turi? o ka pasakys motina, tė
vas mane prakeiks!....

Pradėjo vaiksztinet po mi
mą dūkdamas isz ruposzio ir 
rūstybes o da labiau jin inirszu 
nėjo tas, kad Viktorius užsi
klojąs kaldra iki ausu juokėsi, 
matydamas juokinga fiziono- 
mia savo mokintojaus dide
liam ergelijo praskendusi.

— Žino ponas ka? — atsi
liepė po valandai rodos buk ty- 
ęzia norėdamas da didesnias 
kanezias užduot H»vn antrinu.

nejauto, paėmė jin abiem ran
kom už kaklo ir pakele nuo pa- 
duszku.

Viktorius pradare akis, su
siraukė labai, kaip tai, skaus
mingai ir žiovaudamas pa kinu 
se: '

są.kuna.
tuom mislim, nerasdamas sau 
niekur suraminimo, nusprendė 
nuejt in miestą, gal ton gales 
kuom nebūk pertraukt tais ne
mielas mislis. Vienok vos išz- 
ejp isz palocelio ir ėjo toliaus

vienok-gi, kaip kareivis priesz
savo virszininka nepasijudi?

■ ' • 1 ‘ J "f ■

Ponas Liwickas isz pradžių koeziosiu strenus.

dieivda paleidžiu ta viską ant 
Vėjo, o kitu kartu sir szluotp 

I

ga parodyti jumis jo PASEKMINGA 
BUDA GIDIME JUSO .DUSULIO. ’

M

ran-,

— Kasten?
— Bijok Dievo, kelkis-gi 

jau, juk jau vėlus laikas, o va
žiuot turiva.

Viktorius kelis kartus žiov- 
telejo iszsiraivo.

— Kas tau tok is nesavas, 
nes iszsimiegojei, ka? rodos ke 
lias naktis nemiegojus. Kelkis 
nusiprausk ir rongkis in kelio
ne.

nesavas

— Jn kokia kelionei — pa
klausė truputi atsineike uih
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Kasžin, ar 

sybia, jog Brooklyne randasi 
kelios neszvarios moteriukes, 
ka lyg ausu sėdi szaszjavosia

ti# *

tai gali būti tei-
Ofisos valandos nuo 0 ryte lig V vakare. Nedellomls nuo 12 lig 8 vak.

124 South Main Street, Shenandoah, Pa.
bet tuojaus velei

— t ,, * } r ’ ‘a 4
užsirūstino, 1, . ( + 
apsimalszino ir tarė szvelnei:

f

—/ O ka motina ant to?
Lisowskis tylėjo. . Stebuklingas ftalendoriszkas Laikrodėlis* Jr 'į ‘ ‘

Ka.' ndstapavihb motina ?

juk nuo jos iszejai,
R. — C Ute. I. A f

— Priesz jia kai ne mela- 
tave 

Gerai

ulyczia ąztąi iszgirdp balsą isz — paantrino su ()prispaudimu 
juk nuo jos iszejai.
Ir dabftr ne buvo ątsakymo. '

ląngo antro piontro daejtine- 
janti:1

r—. O tu ežia ponas Lisows
ki?

Suąimaiszes ponas Lisows
kis stįojo, buk in žeme inkas- 
tas, po tam tylėdamas nuėmė \ te t te ♦ * 4 • • • •

1 I

škrybelė nepasijudįnias isz vie 
tos- . . ,

— Kas tau? ar in stulpą 
druskos pavirtai, kaip pati 
Loto?; Ejk szian gi pas mane 
pąsikąlbesiva.

t

Žodis' pasikalbosiva užgrio- ‘ ♦ -Elite j t .♦ye jam ausyse buk balsas triu-

katialis isztikroVai 
to visko inmokino..... ' 
darbszaukit visi drauge priesz
mane viena, bet matote kaip

ir apimtos raugalu. Ir no dyvai 
ba ne turi laiko apsiszvarinti,

‘X Kuris parodo valandas, 
minutas, dienas sanval- 
tes, kokio menesio, me
nesio diena ir permai
nas. Yra tai kas stobo- 

K tino ir toki laikrodėli 
turėt yra didelis paran- 
kūmas. Luksztal szito 
laikrodėlio yra gražus 
ir labai tvirti, 7 akmenų 

mechanizmas geriausio plieno Ur- nikelio, laiko gerai
J -----

~ pamato tas laikrodėlis patinka. 
A <

— turi valkiotis po strytus ir 
kitus per dantis traukti. Ži
noma jog tiktai pas tokias bė
gą ka paezios smarvia yra ap
imtos, tokios maitelia susiuo- 
džia įa vienokia kvapsne ap-
imtos, tokios maitelia

prižadbjhtfj'buMu de! jio neper-r imtos.
« o kJ . a te ' * » te «meldžomuj o motina toj verks 

kada nors už ta1 savo neapru- 
bežinta mylėjimą to sunaus 
kuris no moka guodot savo tė
vu už jin ^eradejystes, nes ji> v jin geradejystes,

* • #

Isztikro jus mano lelijėlės 
nežiūrite ant mano senatvės, 
tįktai, kas1 d iena baderiuojete

• ir baderiuojete: Nusidaviap

r w
*'J

■ ir labai tvirti, 7 akmenų

, laika ir gvarantuotas ant 20 motu.

$15.00 bot mes parduodame už fabrlkos preke už $0.75

, Kožnam kas tllc 
Vertas užsimerkus

maszinele drukavot laiszkus arba

k

Ii, _• *

. katinli . ,
įnkvepe iii jio szirdi pttikvbiiL mi jo in kur mano, per tiligrama

,J’ ’. i?, y

ir priedu duodam kuris perka laikrodėli, 
vadinama typewriter, kuri yra graži Ir tvirta.
numerius ir ant jos kožnas gali drukuot kaip ant brangios maszinos. Ji par
siduoda po $5.00 ir brangiau, o pas mus gauna dykai kas pėrka laikrodėli, 

nnn dinnn in Virdžiniincj irnhor- Uitlkrinam kožnam užganedinima arba gražinam pinigus. Prlsiusklto tk 25o. diena yi Vnazniijos gubor7 rankptnlgll 0 kliuH užmokesite kada virta atneu i'n namus.

Turi visas literas, Ženklus ir
JI.,

slduoda po $5.00 ir brangiau, o pas mus gauna dykai kas pėrka laikrodėli.

Adresavokite: II

Practical SALES company. ■ I
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I Žinios Vietines

-_____lL.
— Anglekasiu vakacijos už

sibaigė.
Eslu po

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente,
priežiūra Valstijos, teip kad pini- 1 
gal sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam i 
palalkimul. Siunczlu piningus ' 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą,
kompanijų nustatytame kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greita! ir pigiai, 
szyklto apie kainas o gausite
teisinga atsaklma. Adresavoklto:

Ve Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

/

Sūdo. „
■—-4

Slidžia: — Tai tu prisipažys- 
ti, jog vogei skepetėles nosi
nes t

SAULE
...................... .. ill i taNiiMHMtifc h> >

Parduodu laivakortes

Ra-

I

UNION ! 
įNATION AL j

BANK 
MAHANOY 
kCITY

Capitol Stock SI25,000.00
SarplūM Jt Profits IWW.N

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dodam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sauelo ir Liepos mene* 
suose. nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 8 vai. popiet, S u balo
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON. Kasteriąs.
R. T. EDWARDS. VlceJCas.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAŲCKAS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms Ilgoms priima, nuo 

valandos Ik! 10 valanda Įsi ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakare.

Telefonai. Bell - Kensington 5811 
Keystone, - East 1720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA

Priėmimo valandas:
Lik! 10 vaL ryto. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lletuviszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą !
lietuvis j

Buvusia Daktaras Karlumeneje. I
GIDO VISOKIAS LIGAS 1

r Priima ligonius lig 10 valanda ryte, 
į 12 lig 2 popiet 6 lig 9 vakare
S Telefonas—Bell 359 It
S113 E. Coal St. Shenandoah 
f
Merginu balberiu szapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra
šiom. Telpgi iszmoklnamo 
vyrus ir merginas balbe- 
rlautl. Neužmirszklte nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

jeigu

49

Velionis

paczia 9

Kaip kur vieni dirba 
kiti lauke kasžin ko.

— Iszczystykitc savo kami
nus, nes ugninis marszelka p«»r- 
žiurines visus namus, c
kur suras kaminu neparedkia, 
tai uždės bausmia.

t Seredojo atsibuvo laido
tuves Jurgio Lcsevicziaus,
metu amžiaus, kuris mire nog 
uždegimo plaucziu.
paėjo isz Lietuvos ir buvo senu 
gyventoju Mahanojaus. Paliko 
dideliam nuliudimia
kelis vaikus, brolius ir seseris.

Daugelis jaunu vyru isz- 
važiavo in Westus jieszko! i uz- 

Ncv ko

nos 'Westuosia padėjimus kito
kia ir darbu randasi užtektinai 
del tuju ka netingi dirbti 
sveikesnis ir 
gyvena.

— Rinkimai po szonu, mo
terėlės kurios užsircgislravojo 
turės mokėt taksas ar balsuos 
ar ne. T ‘ 

tiesas, ”
naudokite.

— Nedėlios diena De Sulie
tus hotolije mirė daktarus Pet
rus Jesinskis apie 70 metu am
žiaus.
gyveno Szenadorije kur turėjo 
dideli pasisekimu gydime bot 
daug szidinosi nog žmonių. Ve
lionis paliko galia dideli turtu, 
kuris gausis iii svetimas ran
kas, nes apie jojo gymines ma
žai kas žino, bot jeigu kas žino
tu apie kokias likusias gymi
nes tai meldžemo praneszti re- 

Jisai paėjo isz Lenki
jos ir gyveno per daugeli metu 
Szenadorije kur buvo gerai ži- 

Laidotuves 
atsibuvo utarninke.

siemimu fabrikuosiu.
stebėtis, jog pameta kasyklas n t A * . • i • • v • j

L oras
žmogus ilginus

< <

dvstei.*

vogei

— Teip, ponas sūdžiau.
Sudže

a,vo iszsiteisinimp?
— * Teip, ponas sūdžiau. Ta

me laike turėjau nose užguhiso 
nuo perszulimo,, tai ne turėjai! 
in ka sznypszt.

Ar gal turi ka ant

Serga.
k——-——-———.

Ateina pas kancolista skoli
ninkas ir klausė tarnaites; — 
Ar namieje ponas Plunksnelę 
gal raszo užsidaręs?

—- Ne

■liiili'nUfattiiMMt'iiBMrfW

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE
K"....... ,

Del iBZflluvJncjlmo Szlobofl, Padusz- 
kaltoB, StaltoB, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvlotku.

JENNIE REF0WICH,
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

s
Tarnaite: 

serga!
— Ugi kas jam?
— Czebatai snplyszia, tai 

nunesziau pas sziaueziu patai
syti.

raszo, — ----- T

#■
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STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju senipollu ir 
yra Isz ko pasirinkti. 
Tolygi taiso,* iszvalo ir 
Iszproslna vyru ir mo
terų rubue. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

Ir

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Valzbažonkllft uftreg. S. V. Pat, OfUe,

&
DRAUGAS REIKALE

□b

> kO

T ^il 
ill t

■i!!"
l;ll I

c-A*

N. Nossokoffs,
1202 Penu Avė. JPittsburgh, Pa?

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

t

Pasamdo

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
laidoja hunus numirusiu, 
automobilius, riglnus ir vežimus de)
laldotuvlu, krlksztinlu, veselllju, past 
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus ir tt 
820 W. Centre SL Mahanoy City, Pb

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszgnldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
7§o. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite: 

TTf T\ Y>/^nrFirr\xiraxrT
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DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iBzejo Ihz spaudos nauja 

knyga “Dataras Namuose”. Knygutė
je npraszonia visokios valAtiszkas žo
les, szaknls, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ilgu yra vaistai Ir kaip- varto
jami. Su lotlnlszkals užvardijimals, 
teip kad kožnas gali Juos gauti blle 
aptlokoje.
geru pamokinimu, slaptybių Ir recep- 

Tokla knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00

M. Zuknhis,
Rochester, N. Y.

Aprlcz to yra daugybe

tu.
(Nov. 2)

,n. »*i....

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

151 Hudson A ve.

Ka tik lazfjo isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos bu žodžiais del Piano 
“(Jana Broliai Mums Miegoti** duetas. 
“Kas man darbo** duetas. 
“0 Lietuva NumylCta** duetas. 
“Sudiev. Gimtine** solo.
Lnlszkns pas Teveli** solo.

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar por Money Orderi, štampu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, įsileista jas.
815 S. West St. Shenandoah. Pa.

u * t

Fai-gi, jeigu gavot savo 
tai ir isz juju pasi-

Dr. Jesinskas kitados

noinas visiems.

— Del daugeliu patinsta
mas Motiejus Bardui is pirko 
užeiga nuo Vinco Racziaus po 
No. 214 W. Centre St. Jisai už- 
praszo visu 
pas jin 
svetingai priimti. C"

— Ana diena pamesta masz- 
nele su piningais, tarpe pirmo 
ir treczio vordo. Jeigu kas ra- 

sugražina in

savo pažinstamu 
atsilankyti. I

IBusite 
(S 28):

I

do tegul 
les” ofsa.

“Sau- 
CS. 24)

TEMYKITE.

Visos moteres kurios yra už- 
. 4 , . V • I

nymnkntl <siregistravotos turi
21c. poli taksus, kolei bus valo 
joms balsuoti Novemberio rin
kimuose. Asz dabar esmių 
pasirengiąs kolektavoti szitas 
taksus, kurie turi but užmokėti 
priesz 2 d. Oktoberio nepaisant' 
ar balsuosite ar ne. (S. 28.) 

Edwin Blew
Reciever of Taxes.

užmokėti.

taksus, kurie turi but užmokėti

(S. 28.)

ANT PARDAVIMO.

Trijų lubu namas 20 x 58 di
dumo, ant loto 25 x 125 pėdas. 
10 ruimu su maudykla.
kams del biznio su privatiszko ‘ 

Ant kito galo loto'

Tin-1

gyvenimo, 
randasi tvartas, 
ant adreso:

Mrs. C. West,
1220 E. Centre St. 

Mahanoy City, Pa.

Atsiszaukito • 
(S. 24) I

DIDELIS BALIUS.

Ant naudos Szv. Petro ir Po- 
yylo parapijos Tamaqua, Pa. 
atsibus Subatos vakaru 25 
Septemberio ant Liberty sales.
Grajys Boyles orkfestra. Balius 
prasidės 7 vai. vakare, 
žanga vyrams 65c. Moterems 
ir merginoms 35c.

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

1

In-
I

I
I

Filadelfijoj,randasi namai ant 
4 familiju kurios 
parduos pigoi, nes važiuoje in 
tevynia.
Mercy ulyczios ant South Side. 
Atsiszaukito greitai po No. .116 
Mercy Str. Philadelphia arba 
in 4‘Saules” redakcije. Gera

W* W« M, 4-

locnininkas

Narnai randasi ant'

Saules” redakcije.

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

Lietuvos Prekybos ir
Pramones Banko

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva.

skaitlingusTurėdamas 
skyrius ir agentūras Did
žiojoj ir Prusu Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja kuogreieziau- 
sia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tięsog Banko 
Agentūra nes pigesnis bus 
persiuntimas, 
proga, tuojaus iszvažiuoja 
in Lietuva Banko Agentū
ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pr. ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas:

M. NARJAUSKAS, 
747 Broad St. 
Newark, N. J.

tiesog

Naudokitės

(

Vi
7

1

<i

*

Lietuvos Prekybos
.J ■ į

Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
t ..... ......................

Siuncsia Pinigus in Lietuva 
doleriais ai* auksinais, pagal 
dienos kursą? Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas-
portus. Siunęziame tavoms 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szomo raszyti ant žeminus 
padėto adreso: »

LITHUANIAN SALES "
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

„v nm~ . •

M * Reikalaudami

raszyti ant žeminus

Užraszoiįfie Lietuvos 
laikraszczius.laikny

"T

5f

■M

NA

b. /J ■

GERIAUSIAS VALGIS

valkams kaipo ir suauguslams, laiko j 
BZilto vasarno oro, yra tai grino giaro 
ICE-CREAMO. Mes iszdlrbam ir par
duodamo ICE-CREAMA isz geriausio 
pieno Ir Smetonos ir yru azvlcžas ko- 
žna diena'. 'Pabandykite.

II. GEORGE,
21 W. Centre SU Mnhnnoy City, I*n.

ANT PARDAVIMO.
Geras blznavas namas po No. 21 ir 23
W. Centro St. Mahanoy City. Galite 
atslszaukti ant vietos arba In “Saules“ 
ofisą. (Sep. 30

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Slunczla piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant goriausiu Linijų, už kompani
jos prekefl. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, telpgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus G menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems In Tėvyne. Banka esanti 
po didelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 

, jokios baimes.
žeminus padėto adreso o gausite ‘ 
visada at sakini a:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. IV. Long Avė. & S. Mulu St.

DuBois, Pa,

Raszykite ant

Nors Pradekite
« '■

• •

Galite Atsitraukti Jei Norite
Ypata kuri moka už Szera- ant iszmokeszczio

♦ O — O <— Oi O • Mli i«B * O -<• JT W i*ir Mk ,

NIEKO NE RIZIKUOJA
Skaitykite Szias Prienamas Iszligas
Perkant Szeras ant iszmokeszczio TURI TIESA ISZ- 

TRAUKTI SAVO PINIGUS, SU 6 PROCENCZIU ME-

l

TAMS, DUODANT ZInTA IO DIENU priešz inmokejima 
paskatino mokesties. ; ?

Žodžiu sakant—SUGRAŽINAME JUSO PINIGUS 
SU 6 PROCENTU, priesz užmokėjimą paskutines mokes
ties, jeigu nenorėtumėt dauginus mokėti.

DABARTINE PREKE $93 IR DIVIDENDAS UŽ SZERA
(FULLY PAID AND NON-ASSESSABLE)

Mokant 7 Procepta in metus—Suvirsz 7.į Procentas w v V W •Už Indetus Pinigus.
Galite užmokėti visus pinigus ant syk—arba inmoketi $5 

r po tam $5 ant menesio. <

Klauskite bile kokio darbininko szios kompanijos arba 
kreipkitės in bile koki ofisą4

Pennsylvania Power & Light Co.,
I 
♦

Arba prisiuskRe szi kuponą in

Pennsylvania
Power & Light Company

Investment Department

8-th and Hamilton Streets
Allentown, Pa.

i

INFORMATION COUPON 
(Without Obligation) 

Pennsylvania Power & Light Co. 
Please send ne (1) 8 page illus

trated booklet “The Story of an 
Opportunity at Home”, (2) More 
Information about your Cumula
tive Preferred Stock, (3) Details 
of Partial Payment Plan.~

Npme

Address

NAMINE MOKYKLA! < 
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pageltos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose $2.26 

Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
tose. Puslapių turi 293. Au
dinio apdaruose S2.00

ŽODYN AS Lietuviškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny
gom Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruotL 
Kaina._ $10,00
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Siųsdami pinigus adresuokite Šitaip:
S. P. TANIS & CO.

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

j
t

X

♦%

i

Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia sanvaite galite [pirkti už

t
i

20 procentą pigiau f
V® J

t*

Ji

i

win A* 
4

;■ j

♦>

Rasite pilna pasirinkimą musu sztore.
PULLMAN VEŽIMUKAI su viražais ir be

£

virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi 
ir padirbti pagal naujausia mada. .Y

X ------------------------------------ ------------ A
X Gį įj | j\J /\ Mahanoy City, Shenandoah, MtCarmel

i

VYRU
LIGOS

1VS!2

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus invalrias ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, invalrias ligas 
paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukito ypa- 

b tiszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 
kat Ir Lenklszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

* Node Įlomis iki 2 vai. popiet.
Dr. KOLER, 638 Renn Ave. Pittsburgh, Pa,

A

Sztai Koki Prieteli Turite—
Į

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip rara raraa * * « •jumis geriausia iszpuola mokėti.
Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso. tautieosiai ir 

pažinstami.
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa

cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szlta 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea
W Ji* Rrnknwlo#

D. M. Graham, Free.
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D. F. Guinan, Treaa.
A Danlaawioi M




